
 

 

 

Zitting van de voorzieningenrechter van 

de rechtbank Gelderland, afdeling 

bestuursrecht, zittingsplaats Arnhem, op 

18 november 2021 om 13.30 uur  

 

 

  AANTEKENINGEN 

van: 

prof. mr. T. Barkhuysen 

advocaat te Amsterdam 

namens:  

de commissaris van de Koning in de provincie 

Gelderland 

 

(hierna te noemen: "verweerder of de commissaris"). 

inzake: 

het verzoek om voorlopige voorziening van de heer E. 

Klein en het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Scherpenzeel (hierna te noemen: 

"verzoeker"), met zaaknummer ARN 21 / 4867 BESLU 

392, tegen het besluit van verweerder van 8 oktober 2021. 
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1. INLEIDING 

(1) In deze procedure staat het ontheffingsbesluit van de commissaris centraal. Voorop staat dat 

de kernvraag in de bodemprocedure is of de commissaris in redelijkheid heeft mogen 

besluiten om de waarnemend burgemeester Klein te ontheffen uit zijn functie. De kernvraag 

voor deze voorlopige voorziening is daarom of het ontheffingsbesluit moet worden geschorst, 

omdat er sprake is van evidente onrechtmatigheid van het bestreden besluit en/of een 

belangenafweging hiertoe leidt.  

(2) Deze vraag en alleen deze vraag dient centraal te staan in de onderhavige procedure. Zowel 

in het verzoek om een voorlopige voorziening als de nadere toelichting die gisteren werd 

toegestuurd, benoemt verzoeker veel zaken en omstandigheden die buiten deze zaak liggen, 

onder meer over het Arhi-proces in het kader van de beoogde fusie van de gemeenten 

Scherpenzeel en Barneveld. De bezwaarprocedure en de onderhavige voorlopige voorziening 

zien hier echter niet op. De Arhi-procedure is temeer niet besprekenswaardig, omdat de 

uitkomst van dit traject en de besluitvorming omtrent de beoogde fusie geen invloed heeft 

gehad op het bestreden besluit. Verweerder vraagt hier uitdrukkelijke aandacht voor.  

(3) Verweerder acht het van belang dat uw voorzieningenrechter beschikt over alle informatie 

die nodig is om onderhavig verzoek op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Dat neemt 

niet weg dat voor bepaalde stukken gewichtige redenen bestaan die maken dat zij niet 

openbaar kunnen worden gemaakt. Verzoeker heeft uw voorzieningenrechter echter geen 

toestemming gegeven om kennis te nemen van deze stukken. Verweerder brengt daarom 

graag onder uw aandacht dat het vaste jurisprudentie is van de Afdeling bestuursrecht van de 

Raad van State dat de gevolgen van een weigering van toestemming in beginsel voor rekening 

komen van de weigerende partij. Dit is temeer van belang nu verzoeker in het gisteren 

ingediende stuk (en de bijbehorende bijlage) achteraf een reconstructie tracht te maken van 

de feiten die op basis van de vertrouwelijke overgelegde stukken ook al gelogenstraft zou 

worden. Nog daargelaten dat verweerder van dag tot dag de feiten heeft bijgehouden en die 

als Productie 15.4 heeft ingediend (het feitenrelaas). 

(4) Verweerder heeft reeds een uitgebreid verweerschrift ingediend. De kern daarvan is dat 

verzoek dient te worden afgewezen, vanwege het ontbreken van een spoedeisend belang, 

vanwege het feit dat het ontheffingsbesluit niet evident onrechtmatig is en vanwege het feit 

dat een belangenafweging hiertoe dient te leiden.  

(5) Om niet in herhaling te vallen, zal ik mij hier beperken tot de belangrijkste punten uit dit 

verweer en daarbij voornamelijk reageren op de nadere toelichting op het verzoek dat wij 

gisteren namens verzoeker hebben ontvangen en waar mogelijk op de eerste termijn van 

verzoeker.  

(6) De commissaris zal na mijn betoog zelf toelichten hoe de vertrouwensbreuk is ontstaan die 

heeft geleid tot het ontheffingsbesluit. Daarnaast zal de kabinetschef van de commissaris 

inzichtelijk maken hoe men deze vertrouwensbreuk moet waarderen mede gelet op haar 

ervaringen met de andere burgemeesters in de provincie. Let wel, Gelderland bestaat uit 51 

gemeenten en heeft dus 51 burgemeesters.  
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2. ACHTERGROND EN ZORGVULDIGHEID BESLUIT 

(7) Om te beginnen moet worden benadrukt dat het hier gaat om een besluit dat de commissaris 

niet snel zou nemen en niet snel weer hoopt te hoeven nemen. Hij heeft dan ook zeer goed 

nagedacht alvorens daartoe over te gaan, zoals ook al blijkt uit het verweerschrift. De 

terughoudende toepassing van artikel 78 Gemeentewet, die verzoeker van verweerder vraagt 

(ook gisteren nog in de nadere reactie) heeft hij dan ook zeker in acht genomen.  

2.1 Redenen voor bestreden besluit  

(8) Verweerder heeft de heer Klein uit zijn functie ontheven, omdat sprake was van een zeer 

serieuze bestuurlijke probleemsituatie. Enerzijds ligt dit in een vertrouwensbreuk tussen 

Klein en verweerder, Klein en zijn gemeenteraad en Klein en de provinciale staten (door de 

mail van 6 juli 2021 en vooral door de naderhand gedane tegenstrijdige verklaringen). 

Anderzijds ligt dit in het feit dat verweerder heeft moeten constateren dat Klein niet langer 

kon voldoen aan zijn opdracht: het zijn van een onafhankelijk en goed burgemeester, die 

boven de partijen staat.  

(9) Tot grote spijt van verweerder kon dit uiteindelijk – na beraad met het ministerie van BZK 

en de fractievoorzitters van de lokale gemeenteraadspartijen – alleen maar leiden tot het 

ontslag van Klein op 8 oktober 2021. Deze redenen zijn ook dusdanig van gewicht dat zij het 

besluit op basis van artikel 78 Gemeentewet kunnen dragen. Daarover zo meer.  

2.2 Zorgvuldige voorbereiding besluit  

(10) Het kan van buitenaf lijken alsof verweerder snel en overhaast te werk is gegaan, maar het 

tegendeel is waar. Verweerder is ervan overtuigd dat u op basis van het verweerschrift en het 

onderliggende dossier heeft kunnen zien dat er zeer zorgvuldig is gehandeld. Er hebben 

diverse overleggen plaatsgevonden met alle betrokkenen, waaronder natuurlijk de heer Klein 

zelf waar ook ruimte was voor hoor- en wederhoor. Ook is het ontheffingsbesluit anderszins 

conform de beginselen van behoorlijk bestuur.  

(11) Zoals uitgebreid is toegelicht in het verweerschrift, het ontbreken van een motivering in het 

bestreden besluit moet worden bezien in de betrokken politiek bestuurlijke context. Dit is 

juist gedaan om Klein te beschermen zoals ook gebruikelijk is in dit soort trajecten. Wel is 

een mondelinge motivering gegeven. Daarmee staat vast dat er geen procedurele gebreken 

aan het besluit kleven, laat staan evidente. Als er al een gebrek zou bestaan kan dit, zoals het 

verweerschrift laat zien, ook eenvoudig in de bezwaarfase worden opgelost.  

(12) Verweerder wil hierna nog kort stil staan bij het feit dat zij ook de bevoegdheid heeft om dit 

besluit te nemen en aan voorwaarden van artikel 78 Gemeentewet is voldaan en zal 

vervolgens ook ingaan op de andere stellingen die verzoeker in zijn stuk van gisteren naar 

voren brengt.  

3. BEVOEGDHEID TOT ONTHEFFEN – ARTIKEL 78 GEMEENTEWET 

(13) Verzoeker hanteert een zeer letterlijke interpretatie van artikel 78 Gemeentewet. In dit artikel 

staat inderdaad niet dat verweerder de bevoegdheid heeft om de waarnemend burgemeester 

te ontslaan. Dit betwist verweerder niet. Er bestaat echter wel een geïmpliceerde bevoegdheid 
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tot ontheffing. Daarin wordt verweerder gesteund door (1) de jurisprudentie, (2) de literatuur 

en (3) het ministerie van BZK.  

(14) In de nadere toelichting van gisteren stelt verzoeker dat uit het feit dat verschillende 

regelingen expliciet procedureregels bevat, die zien op ontslag van een door de 

Kroonbenoemde burgemeester, volgt dat geen ontslagbevoegdheid uit artikel 78 

Gemeentewet kan worden afgeleid.1  

(15) Zoals verzoeker zelf erkent, zien al deze regelingen op het ontslag van een door de 

Kroonbenoemde burgemeester. Het benoemen van een waarnemend burgemeester op grond 

van artikel 78 Gemeentewet ziet, in tegenstelling tot benoeming van een burgemeester door 

de Kroon, niet op een reguliere bestuurlijke situatie.2 De wetgever heeft de commissaris 

bewust een grote mate van beoordelings- en beleidsvrijheid gegeven ten aanzien van het 

benoemen van een waarnemer. Zo volgt expliciet uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever er 

bewust voor heeft gekozen de bevoegdheid van de commissaris om een waarnemend 

burgmeester te benoemen niet te beperken tot gevallen waarin het gemeentebestuur hem 

verzoekt om in te grijpen.3 Daarnaast heeft de wetgever bewust de keuze gemaakt om niet 

wettelijk voor te schrijven in welke gevallen de commissaris deze bevoegdheid kan 

gebruiken. "Daarvoor zijn de uitzonderingssituaties te divers en te onvoorspelbaar".4 Het feit 

dat het ontslag van een waarnemend burgemeester niet uitputtend is geregeld met procedurele 

waarborgen maakt zodoende dus niet dat deze ontslagbevoegdheid niet bestaat. Feit blijft dan 

ook dat een geïmpliceerde bevoegdheid kan worden aangenomen.  

(16) Verzoeker stelt dat de jurisprudentie over de geïmpliceerde bevoegdheid geen standhoudt in 

dit geval, omdat deze jurisprudentie alleen ziet op subsidies en vergunningen en intrekking 

van een eerder besluit. Dit is onjuist.  

(17) Een goede lezing van het verweerschrift laat al zien dat dit onjuist is. In de jurisprudentie zijn 

ook voorbeelden te vinden waarin de geïmpliceerde bevoegdheid betrekking heeft op een 

benoeming als hier aan de orde.5 Dat zijn er niet veel omdat het terugdraaien van een 

benoeming, bijvoorbeeld door een ontheffing, vrijwel altijd wel is geregeld. Daarbij wordt er 

meestal ook niet geprocedeerd over dit soort kwesties omdat dat niet passend is. 

(18) Daarnaast wordt in de jurisprudentie het primaire besluit tot verlening vaak ingetrokken, maar 

dat doet niet af aan de bevoegdheid in onderhavig geval. Het gaat om de ongedaanmaking. 

Dat kan door intrekking maar tevens door het nemen van een nieuw besluit. In onderhavig 

 
1  Gemeentewet, Ambtsinstructie CdK, Rechtspositiebesluit, maar ook de Handleiding van het ministerie 

van BZK. Ook wordt genoemd dat artikel 3.2.19 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers de gronden geeft op grond waarvan een burgemeester kan worden ontslagen. Deze 

regeling is echter niet van toepassing verklaard op een ontslag van een waarnemend burgemeester. 

2  Ministerie BZK, Handreiking burgemeesters. Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en 

afscheid, versie december 2020, p. 111. 

3  Kamerstukken II 1988/89, 19403, nr. 10, p. 160-168. 

4  Ibid.  

5  KB 19 december 1935, AB 1936, p. 182. Vergelijk KB 10 februari 1937, AB 1937, p. 454 en KB 9 februari 1933, 

AB 1933, p. 369. 
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geval is voor dit laatste gekozen. Intrekking zou in dit geval ook tot onwenselijke gevolgen 

leiden, namelijk dat alle handelingen van burgemeester Klein in de afgelopen 9 maanden voor 

8 oktober 2021 onbevoegd zouden zijn genomen en dus niet rechtsgeldig zijn.  

(19) Tot slot, ook anders dan verzoeker stelt, de onafhankelijkheid van verschillende 

bestuurslagen en de gemeentelijke autonomie doet niets af aan het aannemen van de 

geïmpliceerde intrekkingsbevoegdheid. Immers ondanks de erkenning daarvan kan er een 

noodzaak zijn om van buitenaf in te grijpen. Juist het voorbeeld van de gemeente 

Scherpenzeel laat dit zien. Het zou ongerijmde negatieve effecten hebben als een commissaris 

een waarnemend burgemeester niet zou kunnen ontslaan wanneer er een beroep op de 

gemeentelijke autonomie wordt gedaan. Van belang daarbij is dat een waarnemend 

burgemeester een andere figuur is dan een Kroonbenoemde burgemeester, juist vanwege de 

crisisachtige situaties waarin deze vaak wordt benoemd. Daarin is juist vaak gebleken dat 

gemeenten de problemen niet autonoom kunnen oplossen. 

(20) Slotsom, artikel 78 Gemeentewet biedt verweerder de bevoegdheid tot ontslag van een 

waarnemer. Ook zijn de procedurele vereisten nageleefd, want 1) een delegatie van de 

gemeenteraad is gehoord (de fractievoorzitters) en 2) dit besluit was in het belang van de 

gemeente. Dit laatste wordt als volgt toegelicht.  

4. BESLUIT IS IN BELANG GEMEENTE GENOMEN 

(21) In het verweerschrift is uitvoerig nader onderbouwd dat dit ontheffingsbesluit in het belang 

van de gemeente Scherpenzeel is.  

(22) Verzoeker stelt in het stuk van gisteren echter dat het ontheffingsbesluit is genomen vanwege 

de kritische opstelling van Klein ten opzichte van het herindelingsbesluit. Verweerder zou 

kritiek op het herindelingsproces verwarren met integer bestuur. Volgens verzoeker kan op 

basis van dit handelen niet worden gesproken van een ernstige interventie in democratisch 

proces, maar slechts een kritische spiegel in een ingrijpend proces. Dit is onjuist.  

(23) De commissaris heeft als Rijksheer de zorgplicht voor de bestuurlijke integriteit in een 

gemeente (artikel 182 lid 1 onder c Provinciewet). In het licht van deze rol heeft verweerder 

als Rijksheer de heer Klein uit zijn functie ontheven, omdat sprake was van een zeer serieuze 

bestuurlijke probleemsituatie. Dit bestaande uit de vertrouwensbreuk (tussen Klein en 

verweerder, Klein en zijn gemeenteraad en Klein en de provinciale staten) en het feit dat 

verweerder heeft moeten constateren dat Klein niet langer kon voldoen aan zijn opdracht: het 

zijn van een onafhankelijk en goed burgemeester, die boven de partijen staat.  

(24) Verweerder heeft nooit van Klein verwacht (zoals deze ten onrechte stelt) dat hij als 

waarnemend burgemeester zich had moeten gedragen als vooruitgeschoven post van de 

commissaris, gedeputeerde staten of het Rijk. Verweerder had daarentegen wel verwacht dat 

Klein zich zou opstellen als een onafhankelijke burgemeester die boven de partijen en 

belangen staat, een burgemeester die kan toezien op de borging van democratische waarden 

en op zorgvuldigheid van het bestuur. 

(25) Het ontheffingsbesluit is daarom wel degelijk genomen in het belang van de gemeente en niet 

vanwege een bestuurlijk conflict tussen Klein en verweerder. En zelfs wanneer dit wel het 

geval zou zijn, zou het in het belang van de gemeente zijn om een burgemeester te hebben 
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die geen conflict heeft met de commissaris met wie hij intensief en effectief moet kunnen 

samenwerken. 

5. TEGENSTRIJDIGE VERKLARINGEN 

(26) In de nadere toelichting betoogt verzoeker dat geen sprake is van tegenstrijdige verklaringen 

omtrent de bewuste mail. Daarbij stelt verzoeker dat indien er wel sprake zou zijn van 

tegenstrijdigheid dit alleen binnen besloten gesprekken met verweerder is gebeurd. Deze 

tegenstrijdigheden zouden volgens verzoeker enkele weken later opgehelderd zijn en 

zodoende geen rechtvaardiging zijn voor ontheffen van een burgemeester. 

(27) Verweerder kan zich niet vinden in deze lezing van de feiten. En om te voorkomen dat te veel 

in herhaling wordt getreden verwijs ik naar de feiten zoals beschreven in Productie 15.4 van 

verweerder. Daarbij lijkt verzoeker te vergeten dat de kabinetschef van de commissaris ook 

bij al deze gesprekken aanwezig is geweest. Verweerder en de kabinetschef zullen hierna 

daarom zelf hun weergaven van de feiten geven. Daarbij zullen zij uitleggen hoe men deze 

feiten moet waarderen.  

(28) Wat betreft de waardering van de feiten moet bovendien worden benadrukt dat de 

tegenstrijdigheden niet lichtvaardig moeten worden opgevat. Zoals ook reeds uitgezet in het 

verweerschrift, de burgemeester heeft op basis van artikel 170 lid 2 Gemeentewet een 

zorgplicht voor de bestuurlijke integriteit van de gemeente. Door zijn gedragingen heeft Klein 

deze zorgplicht geschonden. Zoals volgt uit de jurisprudentie, mag van deze "openbaar 

bestuurder een zeer hoge mate van integriteit worden verwacht en dient iedere schijn van het 

tegendeel door een dergelijke functionaris te worden voorkomen".6 Hier kan Klein niet aan 

voldoen. Temeer in deze tijd van COVID-19, is rust en vertrouwen in de burgemeester van 

het grootste belang.  

(29) Verweerder en de burgemeesters moeten elkaar kunnen vertrouwen en op elkaars woord 

kunnen afgaan. Dat is niet langer geborgd. Deze onwerkbare verhouding is niet in het belang 

van de gemeente.  

6. BELANGENAFWEGING EN CONCLUSIE 

(30) Gelet op het voorgaande kan niet anders dan worden aangenomen dan dat de commissaris 

van de Koning in de provincie Gelderland bevoegd was tot de ontheffing te besluiten en ook 

in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen. Daarbij is ook procedureel zorgvuldig 

gehandeld. 

(31) In het verweerschrift is al duidelijk gemaakt dat de belangen bij de onmiddellijke uitvoering 

van het besluit (evident) zwaarder wegen dan het belang van verzoeker bij schorsing. In feite 

gaat het hier om de vraag of er nu zo snel mogelijk een nieuwe waarnemend burgemeester 

kan worden benoemd (niet schorsen) of dat de heer Klein hangende de bodemprocedure in 

zijn functie kan terugkeren (wel schorsen). Dat eerste is zeer wenselijk en het tweede zeer 

onwenselijk zoals trouwens ook het voorgaande laat zien. Dit in het belang van de gemeente. 

Verder is daarbij van belang dat de onmiddellijke benoeming van een nieuwe waarnemer 

(niet schorsen) niet verhindert dat de heer Klein terugkeert in zijn functie indien in de 

bodemprocedure zou blijken dat het ontslag onrechtmatig is. De kandidaat waarnemers die 

 
6  Zie bijvoorbeeld Rb. Maastricht 2 januari 1996, JB 1996, 31 (Brunssum). 
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klaar staan, zullen in een dergelijk geval namelijk plaatsmaken. Niet schorsen leidt dus niet 

tot onomkeerbare schade, terwijl schorsing dergelijke schade wel tot gevolg heeft. 

(32) Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens de commissaris van de Koning in de provincie 

Gelderland om het verzoek om een voorlopige voorziening af te wijzen. 

(33) En dan wil ik nu graag het woord geven aan de commissaris en daarna aan de kabinetschef. 
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